
  Spoznajte svietidlá B EXPO od belgického 
výrobcu Luxibel! 

Luxibel je profesionálna značka, ktorá sa radí so skupiny AED. V portfóliu 
belgického výrobcu nájdeme svietidlá každého druhu, ale veľmi zaujímavé 
sú ich svietidlá určené pre výstavníctvo.  

Zaujmú svojim tvarom ale i vlastnosťami potrebnými pre vystavovateľov 
ako sú: vysoká svietivosť, dokonalý CRI index, kompaktný výstup svetla 
vďaka fresnelickej optike ako i plynulo nastaviteľný svetelný uhol 
vyžarovania. 

V ponuke je v niekoľkých variantoch: 



B EXPO 100M 

Kompaktné, vysoko výkonné, stmievateľné LED fresnelické svietidlo, 
vhodné do malých priestorov, kde je potrebné dostať veľa svetla.  
Svietidlo je možné ovládať pomocou 4 tlačidiel a LCD displeja, zatiaľ čo 
uhol lúča je možné ovládať manuálne.  

-    Výkon 100W 
- Teplota bielej 3.000K 
- CRI 98 
- Index ochrany krytom IP20 
- Manuálny zoom 21°- 85° 
- 16-bitové stmievanie 
- Ovládanie: DMX/RDM, manuálne 
- Pohyb: Tilt s uzamykaním 
- Hmotnosť 4,28 kg 
- Rozmery 298 x 327 x 271 mm 
- Voliteľná farba tela – čierna/biela 

Predajná cena 699,- eur/ks bez DPH 

                     Akciová cena 595,- eur/ ks bez DPH



B EXPO 200M 

Vysoko výkonné, LED fresnelické svietidlo, špeciálne navrhnuté pre 
náročných zákazníkov. Je dostupné v teplej a studenej bielej.  
Vyniká veľmi silným svetelným lúčom.  

-    Výkon 200W 
- Teplota bielej 3.000K  (WW) / 5.600K (CW) 
- CRI 98 
- Index ochrany krytom IP20 
- Manuálny zoom 15°- 45° 
- 16-bitové stmievanie 
- Ovládanie: DMX/RDM, manuálne 
- Pohyb: Tilt s uzamykaním 
- Hmotnosť 10 kg  
- Rozmery 403 x 320 x 467 mm 
- Voliteľná farba tela – čierna/biela 

Predajná cena 799,- eur/ks bez DPH 

                     Akciová cena 679,- eur/ ks bez DPH



B EXPO 350M 

Výkonné, washové, LED fresnelické svietidlo, vhodné do múzeí, výstav a 
všade tam, kde je požiadavka na tichý chod svietidiel.  

-    Výkon 320W 
- Teplota bielej 3.000K (WW) / 5.600K (CW) 
- CRI 95 
- Index ochrany krytom IP20 
- Manuálny zoom 15°- 45° 
- 16-bitové 
- Ovládanie: DMX/RDM, manuálne 
- Pohyb: Tilt s uzamykaním 
- Hmotnosť 10,5 kg 
- Rozmery 403 x 320 x 467 mm 
- Voliteľná farba tela – čierna/biela 

Predajná cena 999,- eur/ks bez DPH 

                    Akciová cena 849,- eur/ ks bez DPH



  Pre získanie viac informácií nás neváhajte 
kontaktovať na 

citylight@citylight.sk 

alebo 

tel. čísle 0917 931 341 


